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RI Presidenten 

Presidenten för Rotary International är Shekhar Mehta från Västbengalen i nordöstra 

Indien. Hans tema för året är Serve to Change Lives (sv. ”Din insats förändrar liv”).  

Shekhar Mehta uppmanar Rotarys medlemmar att engagera sig mer i våra 

hjälpprojekt. Att ha omsorg om, och hjälpa andra är det bästa sättet att leva eftersom 

det inte bara förändrar andra människors liv, utan också vårt eget. 

Prioriteringar 

• Uppmanar alla klubbar till en ”Rotary Day of Service” 

• Öka antalet medlemmar till 1.3 miljoner 

• Varje medlem ska bjuda in någon ny de kommande 17 månaderna 

Distriktsguvernören 

Ulf Binsgård (Trelleborg-S:t Nicolai) är distriktsguvernör 2021-2022. Ulf’s 

fokusområden är  

• Samhällsrelevanta 

• KOmmunicerande 

• Jämlikt 

Förkortat är det att Rotray ska vara SKOJ. 

Vår klubb 

Mitt motto är Vouloir c'est pouvoir (sv. Att Vilja är att Kunna). 

• Vi har Strategiplan 2018–2022, som vi skall fortsätta att arbeta efter och 

förnya. 

• Vi är en välfungerande klubb med bra klubblokal i ett attraktivt läge som 

attraherar såväl medlemmar som föreläsare. 

• Vi har flera medlemmar med mycket stor kunskap om Rotary och stor 

erfarenhet av engagemang inom Rotarys organisation. 

• Vi har många engagerade medlemmar. 

• Vi är värdar för vår vänklubb från Wedel som i år sker i Danmark. 

• Vi är engagerade i H22, stadsmässan i Helsingborg, 30/5-3/7 2022 



 

Mål för Helsingborg-Kärnan Rotaryklubb 2021-2022 

Utifrån RI Presidentens och Distriktsguvernörens tankar samt de förutsättningar vi har, 

så föreslås följande klubbmål för verksamheten: 

1. Internationellt hjälpprojekt 

Klubben ska fortsätta med hjälpprojektet i Rumänien 

2. Delta i H22 

Klubben deltar i H22 tillsammans med övriga 10-klubbar i Helinsgborg-

Höganäs. Fokusområden under H22 är Barnfattigdom och Empowering girls 

samt Marknadsföring av Rotary. 

3. Rotary som yrkesnätverk 

Klubben ska fungera som ett yrkesnätverk. Vi bidrar till affärer på kort och 

lång sikt. Under året ska vi utveckla verktyg och metoder för hur vi ska stärka 

och positionera klubben (Rotary) som ett attraktivt yrkesnätverk. 

4. Utbytesstudent 2022/23 

Klubben planerar för att skicka och ta emot en utbytesstudent 2022. 

5. Marknadsföring av Rotary och klubben 

Klubben ska sträva efter att publicera artiklar i media och kommunicera utåt.  

Detta är ett gemensamt arbete med 10-klubbarna men ska även ske inom vår 

egna klubb. 

6. Medlemsrekrytering och medlemsvård 

Klubben ska öka antalet nettomedlemmar med 10 personer. Alla medlemmar 

ska bjuda in en ny medlem, gärna personer med olika bakgrund.  

 

Förutsatt att restriktionerna fortsätter att lätta ska vi återgå till att ses fysiskt 

och med möjlighet att delta via webb på sk. (hybrid) möten. 

Klubben bibehåller kvällsmötet en gång per månad. 

 

Klubben genomför (förutsatt att det är möjlig med gällande restriktioner) 

Wedelträffen 10-12 september. 

 

Klubben ska sträva efter att utöka antalet sociala aktiviteter utanför ordinarie 

mötesverksamhet t.ex. afterworks. 

7. Programverksamhet 

Fortsätta vår tradition med bra föredrag gärna med koppling till att vi är ett 

Yrkesnätverk 

Utöver målen ovan ska klubbens kommittéer ses över för att anpassas utifrån målen 

ovan. Vidare ska klubbens strategiplan uppdateras för kommande treårsperiod. 
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